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 Λογιστής Φοροτεχνικός 
 

 Με το άρθρο 1 του Ν.2515/1997 και του ΠΔ 340/1998, όπως ισχύουν σήμερα, 

ρυθμίζονται τα του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, δεδομένης της 

ιδιαίτερης σημασίας που αποκτά σήμερα η τήρηση της φορολογικής λογιστικής 

στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της φορολογικής νομοθεσίας. Σε κάθε 

αναπτυγμένη χώρα η πρώτη βαθμίδα που εγγυάται και υπηρετεί την τήρηση των 

δημοσιονομικών αρχών και της εθνικής φορολογικής πολιτικής ανατίθεται στον 

«Λογιστή», ο οποίος εφόσον ανταποκρίνεται στην αποστολή του γίνεται 

βασικός συντελεστής στην εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. 

 Το κράτος θεωρεί τον λογιστή φοροτεχνικό συνεργάτη του, αναγνωρίζει ότι 

χωρίς την δήλωσή του για την ορθότητα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και 

απόδοσης των έμμεσων φόρων, τα οικονομικά αποτελέσματα δεν θα είναι 

πραγματικά. Το ποιοτικό επίπεδο της παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών 

υπηρεσιών έχει επιπτώσεις τόσο στους αποδέκτες τους δηλαδή επιτηδευματίες, 

κάθε είδους επιχειρήσεις και ιδιώτες όσο και στο Κράτος. 

 Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από 

το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε. απευθείας στους 

πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων και 

στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Τ.Ε.Ι.). Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Β’ 

τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες 

επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία (μέχρι €1.500.000). 

 Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης χορηγείται από 

το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους 

πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, 

στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Τ.Ε.Ι) που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β` 

τάξης. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Α’ τάξης 

διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών 

τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. 

 Το μητρώο Λογιστών – Φοροτεχνικών κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας 

λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την 

υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ΠΔ 

340/1998, καθώς και το μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών 

και φοροτεχνικών υπηρεσιών με μνεία του αριθμού βεβαίωσης που τους έχει 

χορηγηθεί, διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου 

Οικονομικών. 
 

Πηγές: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (https://www.oe-e.gr/Λογιστής) 

Νόμος 2515/1997 ΦΕΚ 154/Α/25.7.1997 

Προεδρικό Διάταγμα 340/98 ΦΕΚ 228/Α/6.10.1998 

 

 

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/11173/nomos-2515-1997
http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/pd/1998/340/
http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/pd/1998/340/
http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/pd/1998/340/
https://www.oe-e.gr/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-2/
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Οικονομολόγος Μελετητής 
 Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να επιλέξουν το επάγγελμα του μελετητή. 

Οικονομολόγος μελετητής είναι ο επαγγελματίας που εκπονεί μελέτες 

οργάνωσης, επιχειρησιακής έρευνας αλλά και οικονομοτεχνικές μελέτες στο 

πλαίσιο ένταξης επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα-αναπτυξιακά προγράμματα.  

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 όπως 

ισχύει στην περίπτωση που η οικονομοτεχνική μελέτη που συνοδεύει αίτηση 

υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, συνολικού κόστους άνω των διακοσίων 

πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, υπογράφεται από οικονομολόγο μέλος 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου 

Οργανισμού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Τέλος, σύμφωνα με το ΠΔ 138/2009 και τον ν. 3316/2005 (όπως ισχύει 

σήμερα),  Οικονομολόγος Μελετητής εκπονεί μελέτες για λογαριασμό του 

Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου 

ενδιαφέροντος, όταν οι μελέτες αυτές δεν εκπονούνται απ` ευθείας υπό του 

προσωπικού αυτών σε κατηγορίες μελετών με οικονομικό αντικείμενο και 

συγκεκριμένα των κατηγοριών 3 (οικονομικές μελέτες) και 5 (μελέτες 

οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας). Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

απόκτηση της ιδιότητας του μελετητή είναι η εγγραφή στο μητρώο μελετητών 

και η χορήγηση πτυχίου μελετητή από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών. Στο Μητρώο Μελετητών έχουν δικαίωμα εγγραφής και 

κατάταξης όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, οι Οικονομολόγοι, οι 

Γεωτεχνικοί και οι Κοινωνιολόγοι. 

Πηγές: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (https://www.oe-e.gr/Μελετητής) 

Νόμος 3299/04 ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004 

Νόμος 3316/05 ΦΕΚ 42/Α/22.2.2005 

Προεδρικό Διάταγμα 138/2009 ΦΕΚ 185/Α/24.9.2009 

 

Οικονομολόγος του Δημοσίου Τομέα 
 

Ο απόφοιτος του τμήματός μας, μέσω του πτυχίου του, μπορεί να προσληφθεί σε 

δημόσιου φορείς σε θέσεις Οικονομικού – Λογιστικού. Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 

Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 

315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄ και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄ ο κλάδος ΠΕ 

Διοικητικός και Οικονομικός καθώς και ο κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός 

μπορούν να καλυφθούν και από αποφοίτους του τμήματός και σε περίπτωση ειδικής 

θέσης όπου τα προσόντα περιορίζονται μόνο σε οικονομικού ή λογιστικού τότε η 

πλήρωση των θέσεων καλύπτετε μόνο από αποφοίτους του τμήματός μας ή συναφών 

σχολών. 

Πηγή: Κωδικοποιημένο Π.Δ. 50/2001 (https://www.kodiko.gr/nomologia/Π.Δ. 

50/2001) 

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/11696/nomos-3299-2004
https://www.e-nomothesia.gr/demosia-erga/proedriko-diatagma-138-2009.html
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/163912/nomos-3316-2005
https://www.oe-e.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be/
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/394676/p.d.-50-2001
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/394676/p.d.-50-2001
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/394676/p.d.-50-2001
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/394676/p.d.-50-2001
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Οικονομολόγος στην εκπαίδευση 
 

 Στο Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας 

ασκήσεως του» περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού 

επαγγέλματος. Μεταξύ αυτών είναι η διδασκαλία των θεωριών, αρχών, 

μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της 

εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

 Σύμφωνα δε με τον ν. 4521/18 άρθρο 29 είναι σαφές ότι πλέον και οι απόφοιτοι 

του τμήματος μας μπορούν να προσληφθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγές: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος  

Προεδρικό διάταγμα 475/91 ΦΕΚ 176/Α/26.11.91 

Νόμος 4521/2018 ΦΕΚ 38/Α΄/02-03-2018  

 

Διαχειριστής Αφερεγγυότητας 
 

 Οι κάτοχοι πτυχίου του τμήματος μας μέσω της ενδεχόμενης σταδιοδρομίας 

τους ως λογιστές φοροτεχνικοί Α΄τάξης ή ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές 

μπορούν να εξασκήσουν παράλληλα το επάγγελμα του διαχειριστή 

αφερεγγυότητας. 

 Από 1.1.2016, σύμφωνα με  την  παρ. 22 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ` 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, ρυθμίζεται ως νέο επάγγελμα ο διαχειριστής 

αφερεγγυότητας, ο οποίος θα ασκεί τις αρμοδιότητες του συνδίκου, του 

μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή. Το 

επάγγελμα αυτό θα έχουν δικαίωμα να ασκούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα 

οποία θα καταχωρούνται σε ειδικό επαγγελματικό μητρώο. Με το ΠΔ υπ’ αρ  

133/ 2016 , καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης 

του επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την 

πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός 

και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε 

σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, μαζί με την 

ευθύνη και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς 

διαδικασίες. 

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

προκηρύσσει διαγωνισμούς των υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας με  

γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις . 

https://www.e-nomothesia.gr/epaggelmata-tekhnes/proedriko-diatagma-475-1991.html
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/345491/nomos-4521-2018
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/108256/nomos-4336-2015
https://www.e-nomothesia.gr/epaggelmata-tekhnes/proedriko-diatagma-133-2016.html
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 Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον 

άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή 

ή του λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως. 

 Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα: 

αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό 

εμπορικό, δίκαιο εταιριών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και 

φορολογίας επιχειρήσεων. 

Πηγές: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (https://www.oee.gr/Διαχειριστής 

Αφερεγγυότητας) 

Νόμος 4336/2015 ΦΕΚ 94/Α/14.8.2015,Προεδρικό διάταγμα 133/2016 ΦΕΚ 

242/Α/29.12.16 

 

Εσωτερικός Ελεγκτής 
 

 "Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική 

και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει 

τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, 

επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης".  

 Ένας απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί σε μεγάλους οργανισμούς 

ως εσωτερικός ελεγκτής ή να σταδιοδρομήσει σε εταιρεία που παρέχει 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. 

 Σύμφωνα δε με τον Ν.3429/05 και την απόφαση ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018 

του υπουργού Οικονομικών απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο 

μητρώο εσωτερικών ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών είναι: 

i να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή 

κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και  

ii. να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο 

αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου. 

Πηγές: Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (https://www.hiia.gr/) 

Νόμος 3429/2005 ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005 

Υ.Α. ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018 

 

https://www.oee.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
https://www.oee.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/158697/nomos-3429-2005
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29494
https://www.hiia.gr/
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Πιστοποιημένος εκτιμητής 
 

 Το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο 

τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και 

την εγγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Εκτιμητών. Μεταξύ των απαιτήσεων για την άσκηση του επαγγέλματος 

είναι η κτήση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής. 

 Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας με τις 

οποίες καθορίζεται ειδική διαδικασία εκτιμήσεων συγκεκριμένων αγαθών, οι 

πιστοποιημένοι εκτιμητές διενεργούν εκτιμήσεις της αξίας αγαθών (ενσώματων 

ή άυλων), που αφορούν ενδεικτικά σε:  

• Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα.  

• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους 

• Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και άλλους τίτλους κινητών 

αξιών ανωνύμων εταιρειών ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή 

συνεταιρισμούς. 

• Πάγια στοιχεία για την προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

• Άυλα αγαθά, περιλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής και 

εμπορικής ιδιοκτησίας, πνευματικών, συγγενικών δικαιωμάτων και 

γενικά κάθε άυλου στοιχείου που έχει οικονομική αξία. 

• Εκπόνηση μελετών οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής 

χρησιμοποίησης ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων. 

• Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων. 

• Ακίνητη περιουσία του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

• Ακίνητη περιουσία των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων. 

• Μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής ή βέλτιστης χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων. 

• Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευών. 

• Ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες. 

 

Πηγή: N.4152/2013/ΦΕΚ Α’ 107 

 (https://www.kodiko.gr/nomos-4152-2013) 
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Ορκωτός ελεγκτής λογιστής 
 

 Άλλη μία κορυφαία επιλογή για τους απόφοιτους του τμήματος είναι το 

επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Το κύριο αντικείμενο του 

επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι ο εξωτερικός έλεγχος των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των διαφόρων οντοτήτων του Ιδιωτικού 

και Δημοσίου τομέα. Στόχος του ελέγχου είναι να αποκτήσει ο ορκωτός εύλογη 

διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 

είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος και να εκφράσει ανάλογη γνώμη επ’ αυτών.  

 Πέραν του εξωτερικού ελέγχου, ο ορκωτός μπορεί να εκτελέσει μία ευρεία 

γκάμα από εργασίες. Μερικές από αυτές είναι η αποτίμηση εισφορών σε είδος 

για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε., πιστοποίηση της καταβολής του 

κεφαλαίου Α.Ε., έκθεση επί εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας από τον 

πλειοψηφούντα μέτοχο Α.Ε., διενέργεια έκτακτου ελέγχου με ορισμό από το 

δικαστήριο καθώς και άλλες. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 226/92 για να εγγραφή κάποιος στο μητρώο 

των ασκούμενων ορκωτών ελεγκτών λογιστών πρέπει να έχει την Ελληνική 

ιθαγένεια ή είναι Έλληνας ομογενής ή υπήκοος κράτους - μέλους των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα καθώς επίσης 

να μην συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκ των αναφερομένων στο 

Παράρτημα 1 του ΠΔ 226/92.  

 Για να προαχθεί δε στην βαθμίδα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Νόμιμου 

Ελεγκτή) πρέπει: 

i. Να έχουν περάσει επιτυχώς τις οριζόμενες από το νόμο επαγγελματικές 

εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων που δεν δικαιούνται απαλλαγή 

https://www.soel.gr/el/εξετάσεις/κανονισμός-απαλλαγών 

ii. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής. 

iii. Να έχουν πραγματοποιήσει τριετή πρακτική άσκηση. Τα δύο εκ των τριών ετών 

της πρακτικής άσκησης πρέπει να πραγματοποιούνται μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετάσεων. (Κανονιστική Πράξη Ε.Λ.Τ.Ε. 

002/2015) 

Πηγές: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, (https://soel.gr/el/),  

Προεδρικό διάταγμα 226/1992 ΦΕΚ 120/Α/14.7.1992  

https://soel.gr/images/pdf/2019/pdf/nomos4336.pdf, 

https://www.kodiko.gr/nomos-4449-2017 
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https://www.soel.gr/el/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://www.soel.gr/el/εξετάσεις/κανονισμός-απαλλαγών
https://www.soel.gr/el/εξετάσεις/κανονισμός-απαλλαγών
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20875
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20875
https://soel.gr/el/
https://soel.gr/images/pdf/2019/pdf/nomos4336.pdf
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/251518/nomos-4449-2017
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Επαγγελματικές πιστοποιήσεις 
 

 Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω επαγγελματικές πιστοποιήσεις, ανάλογα με την καριέρα που θέλουν 

να ακολουθήσουν.  

 ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) 

 ΜΕΤΚΕΛ (Μεταπτυχιακός Τίτλος Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών) 

 ACCA – JES (Association of Chartered Certified Accountants – Joint 

examination scheme) 

 ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 

 CIA (Certified Internal Auditor) 

 IFRS diploma (Diploma in International Financial Reporting Standards) 

 Η κατοχή και μόνο του πτυχίου δεν εγγυάται την επιλογή του αποφοίτου για 

φοίτηση στις ανωτέρω επαγγελματικές πιστοποιήσεις, καθώς οι θέσεις 

φοίτησης είναι περιορισμένες και η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας 

που θέτουν οι οργανισμοί που διοργανώνουν τα τμήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accaglobal.com/gb/en.html
https://www.soel.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BA%CE%B5%CE%BB
https://www.soel.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82/acca-jes
https://www.soel.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82/acca-jes
https://www.icaew.com/
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-CIA-Practice-Exams.aspx
https://www.accaglobal.com/vn/en/qualifications/glance/Diploma-and-Certificate-in-IFRS.html
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